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Prolog
SÅ FIM FERICIŢI!

O iau iar de la început.
Cu jurnalul åsta. Cu totul.
Aßa cå bine te-am gåsit.
Dacå e så devenim prieteni, ßi eu cred cå aßa va fi, s-ar putea
så fiu cât se poate de sincerå cu tine. Påi ce panaramå ar min†i în
propriul jurnal? Înainte înså de a merge mai departe, trebuie så
låmuresc o chestie.
Am început acest jurnal în calitate de pacient la „Oraßul
†åcåni†ilor“. Aßa denumesc localnicii sec†ia de psihiatrie de la St.
Augustine Community Hospital din Portland, Oregon, unde am
fost internatå pentru o „perioadå de observa†ie“ de zece zile, nu cu
mult timp în urmå.
Uite, înainte så cân†i în corul compåtimirii ßi så ai impresia cå
ar fi una dintre cår†ile acelea oribile în care „marea dezvåluire“
este cå fata se †icneßte ßi o gråmadå de prieteni ciuda†i ßi simpatici
din balamuc turbeazå ßi se stråduiesc s-o omoare, då-mi voie
så-†i spun cå Nu A Fost Chiar Aßa De Naßpa. Tipii de acolo se
purtau, de fapt, frumos cu mine. Ca så zic aßa, cu to†ii må gåseau
fascinantå!
Cu alte cuvinte, må †ineau sub observa†ie. Íi må observam ßi eu.
Treaba era din cale-afarå de observa†ionalå.

Voiau så se asigure cå nu aveam de gând så-mi fac råu, iar eu må
stråduiam så pricep de ce petrecusem ultimele trei luni plângând
practic fårå oprire ßi tocmai în momentele cele mai jenante, cum ar
fi când m-am uitat la filmul Domnißoare de onoare acaså la prietena
mea Katie. Vreau så spun cå mi-am pierdut complet busola când
Melissa McCarthy* a fåcut caca în chiuvetå. Katie a devenit foarte
îngrijoratå pentru cå nu-mi ståtea în fire. Deloc.
÷LHöLVHSDUHDFHVWDXQFRPSRUWDPHQWGHRPQRUPDO"
Dar dupå zece zile petrecute în Oraßul †åcåni†ilor am ajuns în
cele din urmå la concluzia cå nu eram cu mult mai †icnitå decât cei
mai mul†i dintre copiii pe care-i cunoßteam. Eram doar furioaså, în
special pe mama, care dispåruse într-o dupå-amiazå de mar†i fårå
un cuvânt sau måcar un sårut de råmas-bun.

*Actri†å americanå, interpreta
personajului Megan din filmul
Domnißoare de onoare

O vreme m-am temut så nu i se fi întâmplat ceva groaznic. Apoi
m-am temut cå nu i s-a întâmplat nimic ßi cå ea a decis så plece.
Încå nu cunosc råspunsul, ceea ce ar putea face pe cineva s-o ia
cumva razna (vreau så spun så se panicheze ca o veveri†å care ßi-a
prins capul într-un canal de scurgere).
Acum înså må simt mult mai bine. Må ocup de Fii Fericitå!
Prietena mea cea mai bunå, Katie, a citit în ultimul timp o
gråmadå despre fericire – cum ar fi cår†i despre Fii Fericitå. (Chiar
aßa, existå manuale cu instruc†iuni!) Unele dintre cår†ile astea te
îndeamnå så ießi din gåoace ßi så încerci lucruri noi. Íi faptul cå †ii
un jurnal pare så ajute.
Acum, cå mi-am dovedit „sånåtatea mintalå“,
lucrurile au început så se îmbunåtå†eascå.

Capitolul 1
NAŢIUNILE DEZ-UNITE

Eu sunt Cuckoo Clarke.
Povestea mea se desfåßoarå în cea mai mare parte într-un mic
oråßel de lângå Portland, numit North Plains. La periferie se gåseßte
un magazin de arme care în fiecare an are un sezon de vânzåri Backto-School. (Eu sunt împotriva armelor.) În fiecare lunå august oraßul
nostru gåzduießte Festivalul celei mai mari cåpå†âni de usturoi din
lume. (Eu sunt fan usturoi.) Cei mai mul†i locuitori poartå încål†åminte
Nike, mândria Portlandului. (Eu, una, prefer Uggs, dar n-aß putea så
spun cu mâna pe inimå cå sunt pro sau contra încål†åmintei.)
Íi acum fii bine-venit în principala scenå a acestui spectacol:
Liceul din North Plains! Aratå cam aßa cum †i-l închipui tu.
Holurile sunt pline cu Suspec†ii de Serviciu: Sportivi, Tocilari,
Bunåciuni, Otaku*, Påpußele, Goth, Pi†ipoance, Lolite, Pråji†i**,
Atârnåtori, Cleptomani, Utopißti, Hateri, Mardeiaßi, Artißti,
Profi, Profi terorißti, Zombi, Robo†i, Gleeks***, Fani United Colors
of Benetton, Libertarieni, Activißti, Boboci, Baristas, Insipizi ßi –
prietenii mei cei mai buni – Parada Ciuda†ilor.
Chiar aßa! Ne-am botezat gaßca Parada Ciuda†ilor. Cea mai
bunå prietenå a mea, Brainzilla (Katie), a venit cu ideea cå ar
*

Termen japonez ce defineßte o persoanå fårå prieteni, via†å socialå sau amoroaså, obsedatå de
manga sau jocuri video.
** Fumåtori de „iarbå“.
*** Fani ai serialului TV Gleek.

trebui så ne botezåm grupul cu un nume mult mai naßpa decât orice
ar putea nåscoci vreuna dintre min†ile bolnave din ßcoala noastrå.
Nu-i aßa cå cele mai multe licee miros/aratå/sunå la fel?
În fine, dupå ce s-a nåscut Parada Ciuda†ilor, am mai fåcut un
pas ßi ne-am dat unul altuia porecle ofensatoare. Dacå e så må
întrebi pe mine, cred cå am fåcut o treabå ca lumea:
Brainzilla este numårul unu în clasa noastrå. Are Bacul
Interna†ional ßi este hotårâtå så fie prima persoanå din familia ei
care face o facultate. Íi-a pus ochii pe Yale, unde a ßi programat un
interviu – cu doi ani mai devreme. Stå tot timpul cu burta pe carte,
iar acaså are grijå de cei trei frå†iori mai mici. Pårin†ii ei lucreazå în
schimburi aiuritoare, aßa cå la ea acaså e mereu un talmeß-balmeß
aßezat pe un strat de muci. Hana ßi-a spus „Pache†el de Primåvarå“
(mai pe scurt, Pache†el), dupå ce doi netrebnici rasißti au întrebat-o
de „gålußtile“ ei. Este interesatå de o mie de lucruri, printre care
înså, spre dezamågirea pårin†ilor ei, nu figureazå ßi ßcoala. Paul are
coßuri peste tot, aßa cå a fost ußor så-i alegem porecla – „Coßule†“.
Se teme de moarte cå va sfârßi prin a fi instalator, ca ßi tatål såu.
Peter ne zåpåceßte cu sportul, politica ßi creßtin-democra†ia, aßa cå
„Minunatul“ a fost alegerea potrivitå. Mai ales cå ßi aratå absolut
bestial. „Gogoßica“, pe numele ei Beverly, este graså, dar fårå sâni,
lucru rar ßi aproape tragic. Pare îndeajuns de bine fåcutå ca så-†i rupå
capul. Nu cå ar face-o. E cea mai dulce persoanå pe care o cunosc.
õLPDLVXQWôLHX&XFNRR ÷øFøQLWD 2VøDIOLPDLPXOWHGHVSUH
mine pe parcurs. Pentru cå este jurnalul meu ßi, prin urmare, voi fi
o prezen†å aproape permanentå.
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În fine, nu e chiar råu.
Îmi dai ßi mie o copie?
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Bun, acum cunoßti toatå gaßca. Ai crede cå, cu atâtea ‘jde mii
de clici, gåßti ßi alte ßlehte de prin partea locului, ne-am asemui
cu una sau cu alta, dar nici vorbå. Adevårul e cå ßcoala asta este
o amestecåturå de fac†iuni rivale. Sportivii îi uråsc pe Tocilari.
Påpußelele le uråsc pe tipele Goth. Bla, bla, bla… Dar prietenii mei
ßi cu mine coacem ceva pe tema asta.
Este luni ßi plouå, drept care holurile sunt ude, cåci din pantofii
ßi din hainele noastre picurå încontinuu. Trecând pe lângå dulapul
meu, Digger Whitlock må salutå vesel nevoie mare.
Familia lui se ocupå cu pompele funebre. Sunt specialißti în
interioare de sicrie cu sclipici gen Vegas, iar tatål lui Digger –
pentru douå sute de dolari în plus – se costumeazå în Elvis ßi cântå
„Love Me Tender“ la înmormântarea iubitului tåu råposat. Aßa cå
i se îngåduie så fie oleacå vraißte.
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Íi mai e ceva: fratele mai mare al lui Digger a murit într-un
accident de maßinå, anul trecut. A avut parte de un coßciug
marfå. Dar, chiar ßi aßa, må trec fiorii când må gândesc la Andy
Whitlock. Nu-mi place deloc ideea de moarte. (Deßi îmi place så
dorm, cu toate cå nu sunt sigurå ce semnificå asta.)
Cred cå nu-mi plac sfârßiturile, în general. Sunt atât de… finale.
Poate åsta så fie ßi altul dintre motivele pentru care am
început acest jurnal. Sunt un fan al începuturilor. În special al
începuturilor, dar ßi al unei a doua ßanse.
Íi al capitolelor scurte, dupå cum se vede. Aßa cå de-acum cred
cå te-ai prins. Ce e cu mine. Cu prietenii mei. Cu Liceul din North
Plains.
În esen†å, e ca ßi cum te-ai întoarce la balamuc.
Cu mai multe teme pentru acaså.
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